
ŠILUTĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO  

2020 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 informacijos centrų asociacijos, Pamario turizmo klasterio ir 

Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ narys.  

 

 

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

 

Pagal valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021-01-01 dienos pateiktą informaciją, 

Šilutės rajone apgyvendinimo paslaugas teikia: 

 5 klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai: 3 viešbučiai, 1 svečių namai, 1 

kempingas; 

 49 neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai:  33 iš jų teikia kaimo turizmo 

paslaugas, 8 – nakvynės ir pusryčių paslaugas, po 2 – trumpalaikio apgyvendinimo, turistinio 

laivo apgyvendinimo ir turistinės stovyklos paslaugas, po 1 poilsio namų ir apartamentų 

komplekso paslaugas;  

 Šilutės rajone licencijuoti 4 kelionių organizatoriai, bei 2 kelionių pardavimų agentai. 

Turistinio sezono metu, nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., Centras dirbo šeštadieniais. 

 

2020 m. pradžioje COVID-19 virusui sukėlus pandemiją, stipriai smogė turizmo sektoriui ir 

iš esmės pakeitė turizmo sezoną. Virusui plintant nuo tiesioginio žmonių kontakto valstybės buvo 

priverstos uždaryti sienas, kas automatiškai reiškė išvykstamojo ir atvykstamojo turizmo pabaigą. 

Tiesa, tai atvėrė galimybes vietinio turizmo ūgtelėjimui, bet tai negalėjo būti lygiavertis 

kompensavimas. Didžioji dalis lietuvių rinkosi dienos keliones be nakvynių. Praradome didelę dalį 

užsienio turistų ypač vokiečių. Labai mažai buvo turistinių grupių. Jeigu ir atvyko, tai vietoje tokių, 

kurios buvo po 30 ar 40 žmonių, atvyko 9 ar 10. Tikrai visi keliavo nuolat turėdami šiokią tokią „ 

įtampą“. 

2020 metais Šilutės turizmo informacijos centrą aplankė ir darbuotojai suteikė informacijos 

3973 lankytojams, o pernai per tą patį laikotarpį sulaukta 10179 lankytojų. (1 pav.).  Iš užsienio centre 

apsilankė tik 102 lankytojai ( 2019 m.-3474 lankytojai ): iš Vokietijos – 89, iš Latvijos – 13. Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino centras beveik 5 mėnesius lankytojų nepriėmė 

ir aptarnavo nuotoliniu būdu, o ir priimant lankytojus buvo ribojamas jų skaičius. 

Paveiksluose (žr. 1 ir 2 pav.) pateikiama  turistų srautų kaita 2014 – 2020 metais. 

 

1. pav. Šilutės TIC lankytojų skaičius 2014 – 2020 metais 

 

Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 
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2 pav. Šilutės TIC lankytojų skaičius lyginant Lietuvos ir užsienio šalių lankytojus (2014-2020 

m.) 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

2020 metais 97% turistų skaičiaus sudarė turistai iš Lietuvos. Tai lėmė kelionių 

ribojimai ir draudimai, bei turistų baimė keliauti į užsienio šalis.  

Kaip ir kiekvienais metais, Šilutės turizmo informacijos centre daugiausia turistų 

apsilanko turistinio sezono metu t.y. birželio – rugpjūčio mėnesiais (3783 lankytojai). Kaip matoma 

diagramoje (žr. 3 pav.), turistų lankymąsi Centre įtakojo karantinas, jo metu galioję draudimai. 

 

3 pav. 2020 m. Šilutės turizmo informacijos centro turistų srautai 

Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 
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 Šilutės turizmo informacijos centrą aplankę turistai labiausiai domėjosi nauju projektu 

„Šilutės sekretai“. Tai – unikalus projektas Lietuvoje ir Europoje, kur miesto istorija atskleidžiama 

mažosios architektūros elementais. Tai uždengti stiklu ir įmontuoti šaligatvyje unikalūs kambarėliai, 

kuriuose atkurtas praeities gyvenimas, vykęs istoriniuose Šilutės namuose XIX a. pabaigoje – XX a. 

pradžioje. Turistai taip pat domėjosi Šilutės Hugo Šojaus muziejaus lankymu, jame 

eksponuojamomis parodomis, pažintinių takų lankymu. Itin didelio susidomėjimo sulaukė Centro 

organizuojama pažintinė ekskursija „Pamario žuvėjų giliukai“. Tai pažintinė – pramoginė kelionė 

laivu po Nemuno deltą su  kulinarinio paveldo: rūkytos žuvies ar žuvienės degustacija ir pažintinė 

programa su gidu po Pamario kraštą. Pagal kiekvieno turisto poreikį šią ekskursiją galima papildyti 

papildomomis paslaugomis: apgyvendinimu, kitomis pramogomis, edukacinėmis programomis. 2020 

metais turizmo informacijos centro darbuotojai organizavo 8 pažintines ekskursijas „Pamario žuvėjų 

giliukai“, jose dalyvavo 272 asmenys. 

Amatų centras teikia informaciją lankytojams ir turistams apsilankiusiems Švėkšnoje. 

Susidomėjimas Švėkšna kiekvienais metais labai auga. Darbuotojai suteikė turizmo informacijos 

1244 lankytojui tiek pat kaip ir 2019 metais – 1244 ( 2018 m.-470 lankytojai). Didžioji dalis 700 

turistų apsilankė liepos-rugpjūčio mėnesiais. Iš jų - 1209 turistai iš Lietuvos, 35 – turistai iš užsienio 

šalių: 23 iš Latvijos, 6 iš Vokietijos, 4 iš Estijos, 2 iš Olandijos. Padarius centro svetainės lankomumo 

analizę (5 pav.)  net trys Švėkšnos objektai patenka 10 labiausiai lankomų objektų rajone. Vilkėnų 

dvaras net 3-je vietoje po Ventės rago ir Minijos kaimo. 

Turistai iš Lietuvos daugiausia domėjosi „Surink Lietuvą“ magnetais, ieškojo 

detalesnės informacijos apie Pamario kraštą, Panemunę (šiais metais tai buvo ypač aktuali 

informacijos paieška), aktualu buvo ir maitinimo paslaugos, užsienio turistai teiravosi pinigų 

išgryninimo galimybių, išsamesnės informacijos apie lankytinus objektus Švėkšnoje ir jos apylinkėse, 

maitinimo įstaigas.  Buvo pravesta 1 ekskursija po Švėkšnos miestelį. 

Didelio susidomėjimo sulaukė tradicinių amatų centre Švėkšnoje pradėta organizuoti 

pažintinė – pramoginė ekskursija „Pajauskime Paprūsės istoriją“. Tai programa skirta norintiems 

pažinti Švėkšnos – rubežiaus tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos istoriją, papročius, kultūrą.   

Amatų centre buvo organizuotos 3 ekskursijos, kuriose dalyvavo 88 žmonės, dar 5 ekskursijos buvo 

atšauktos, dėl viruso Covid-19 plitimo. 

2020 m.  lankytojų skaičių fiksavo ir kitos Šilutės rajono įstaigos, kultūros centrai: 

 Ventės rago ornitologinės stoties paukščių migracijos ekspoziciją aplankė 14 657 

lankytojai (2019 m.-18972 lankytojai); 

 Nemuno Deltos regioninio parko direkcijos lankytojų centre apsilankė 840 lankytojų, 

ekskursijose dalyvavo 140 dalyvių; 

 Šilutės Hugo Šojaus muziejų aplankė 9992 lankytojų,( 2019 m.-12 474) pravesta 142 

ekskursijos, surengtos 158 edukacijos, kuriose dalyvavo 3114 lankytojų. 

 Švėkšnos ekspoziciją aplankė 1745 lankytojų (2019 m.-3460), pravestos 45 ekskursijos,  

surengtos 11 edukacijos, kuriose dalyvavo 181 lankytojai. 

 Žemaičių Naumiesčio ekspoziciją aplankė 636 lankytojų (2019 m.-452), pravestos 6 

ekskursijos, surengtos 7 edukacijos, kuriose dalyvavo 138 lankytojai. 

 Macikų Lagerio-karcerio ekspoziciją aplankė 681 lankytojų (2019m.- 214), pravesta 21 

ekskursijų. 

 Kintų Vydūno kultūros centro Vydūno muziejų aplankė 1480 lankytojų, (2019 m.-2044) 

edukacijose dalyvavo 729 lankytojai. 
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 Salos etnokultūros ir informacijos centrą Rusnėje aplankė 4 758 lankytojų, iš kurių 

turistai iš užsienio - 638 , iš Lietuvos - 4120. 

 Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre Bikavėnuose edukacijose apsilankė 300 

lankytojų. 

 Žemaičių krašto etnokultūros centre Žemaičių Naumiestyje edukacijose apsilankė 470 

lankytojų, surengta 19 edukacijų. 

 

III. TURIZMO RINKODAROS PRIEMONĖS 

 

Šilutės turizmo informacijos centras vykdė Šilutės rajono turizmo rinkodaros priemones, 

siekiant formuoti patrauklų Šilutės rajono turizmo įvaizdį. Centras nuolat renka, sistemina, atnaujina 

ir teikia turistinę informaciją apie rajono rekreacinius išteklius, apgyvendinimo, maitinimo ir kitas 

įstaigas. Informacija apie Šilutės  rajono turistinius išteklius teikiama nemokamai žodžiu ir platinama 

informaciniuose leidiniuose visiems rajono svečiams ir gyventojams, kurie apsilanko centre. 

Neturintiems galimybės atvykti į centrą, turizmo informacija suteikiama elektroniniu paštu, telefonu. 

Informacija apie organizuojamus centro renginius bei kitos naujienos skelbiamos: centro internetinėje 

svetainėje www.siluteinfo.lt, naujai sukurtoje internetinėje svetainėje www.pauksciukelias.lt , centro 

ir Amatų centro Facebook, Instagram paskyrose, Pamario švyturių kelio Facebook paskyroje. 

Centras teikia informaciją Ekonomikos ir inovacijų ministerijai,  Nacionalinei Lietuvos 

turizmo skatinimo agentūrai „Keliauk Lietuvoje“, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai , 

Lietuvos statistikos departamentui,  Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijai, Lietuvos 

turizmo informacijos centrams, turizmo informaciją platinančioms ir reklamuojančioms 

internetinėms svetainėms, spaudai.  

2020 m. pasirašyta partnerystės sutartis dėl Klaipėdos regiono rinkodaros priemonių 

įgyvendinimo tarp 7 turizmo centrų: Klaipėdos miesto, Klaipėdos raj., Palangos, Nidos, Šilutės raj., 

Kretingos raj.ir Skuodo raj. Ši sutartis sudaroma siekiant nustatyti ir vykdyti Partnerių bendrą 

dalyvavimą projekte, vykdant bendras Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros priemones: 

dalyvavimas parodose, rengiant komunikacines kampanijas, pažintinius turus kelionių 

organizatoriams, žurnalistams, leidiniai, reklama spaudoje ir kiti renginiai.  

 

1. Centro svetainės www.siluteinfo.lt lankomumo statistika 

 

Centro tinklapyje sukoncentruota informacija apie Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje 

teikiamas turizmo paslaugas (apgyvendinimas, maitinimas, ekskursijos, edukacijos ir kt.), prieinamus 

maršrutus, informacija apie lankytinas vietas, žvejybą rajone, laivų maršrutus,  renginius ir kt.  

Internetinė svetainė yra nuolat prižiūrima ir papildoma naujausia informacija. Šilutės turizmo 

informacijos centro svetainėje visa turistams reikiama informacija pateikiama keliomis kalbomis 

(lietuvių, anglų, vokiečių). Šiuo metu yra diegiama ir verčiama informacija į rusų kalbą. 

Administruojamos socialinių tinklų paskyros, dalyvaujama įvairiose diskusijose. 

2020 metais stipriai išaugo www.siluteinfo.lt domėjimasis interneto svetaine, kurioje 

apsilankė 40 000 lankytojų, net 7 444 lankytojų daugiau lyginant su 2019 m. (32 934 lankytojai) ir 

daugiausiai per 2014-2020 metus Tai lėmė negalėjimas keliauti, todėl buvo labiau peržiūrima 

svetainė. Su metais statistika keičiasi, tai pavaizduota 4 pav. 

 

 

http://www.siluteinfo.lt/
http://www.pauksciukelias.lt/
http://www.siluteinfo.lt/
http://www.siluteinfo.lt/
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4 pav. www.siluteinfo.lt lankytojai pagal metus: 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

Centro internetinės svetainės lankytojus daugiausia domino informacija apie keltus į 

Nidą, žvejyba, apgyvendinimo galimybes, laivų nuoma, Aukštumalos ir Tulkiaragės pažintiniai takai 

ir kt. 

 5 pav. atrinktos www.siluteinfo.lt populiariausios temos ir lankytojų apsilankymas:  

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 
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Tarp labiausiai lankomų vietų rajone nenusileidžia Ventės ragas ir Minijos kaimas. Jie 

metų metus išlieka pirmose pozicijose. 2020 metais labiau išaugo Švėkšnos miestelyje lankomų 

objektų žinomumas. 

6 pav. pavaizduota www.siluteinfo.lt 10 labiausiai lankomų objektų rajone:  

 

Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

2020 metais Šilutės turizmo informacijos centro internetinėje svetainėje 

www.siluteinfo.lt įvairios informacijos ieškojo tiek Lietuvos – 37235, tiek užsienio šalių gyventojai 

(žr.  paveikslas). Daugiausia interneto svetainėje informacijos ieškojo Vokietijos, JAV, Jungtinės 

karalystės, Latvijos ir Skandinavijos šalių gyventojai. 

7 pav. www.siluteinfo.lt lankytojai: 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 
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2. Socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyros lankomumas 

 

Lyginant 2019  ir 2020 metus Centro socialinio tinklo „Facebook“ paskyros sekėjų skaičius 

išaugo nuo 3000 iki 3441. 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%. Ši statistika išlieka stabili tiek 2018m. tiek 

2019 m. ir 2020 m. nekinta 

 

8 pav. Facebook paskyros lankytojai pagal lytį: 

 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

 9 ir 10 pav. nurodyta iš kokių šalių ir kokių Lietuvos miestų yra Šilutės TIC „Facebook“ 

pagrindiniai paskyros lankytojai. Lankytojų penketuką pagal šalis sudaro lietuviai (2798), Jungtinės 

Karalystės (183), Vokietijos (86), Norvegijos (42), Airijos (38) šalių piliečiai. Dauguma „Facebook“ 

paskyros sekėjų yra iš Šilutės (851), Klaipėdos (500), Vilniaus (317), Kauno (215) ir Tauragės (73) 

miestų. 

 

 9 pav. Facebook paskyros lankytojai pagal šalis: 
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Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

 10 pav. Facebook paskyros lankytojai pagal miestus: 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

Socialinio tinko „Instagram“ paskyros sekėjų 502  (2018 m. sekėjų buvo 200 , 2019 m. – 300). 

 

 

3. LEIDINIAI APIE TURIZMO PASLAUGAS IR TURIZMO IŠTEKLIUS 

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

išteklius lietuvių bei užsienio kalbomis. 2020 metais buvo naujai išleisti ir atnaujinti turistiniai 

informaciniai leidiniai: 

Naujai išleistas: 

 Žemėlapis „Šilutės sekretai“ 1100 vnt. (500 LT, 300 DE, 300 EN kalbomis); 

Atnaujinti: 

 Brošiūra „Po Šilutę pėsčiomis“ LT kalba 800 vnt.; 

 Šilutės miesto ir rajono žemėlapis  LT kalba 3000 vnt.; 

 Žemėlapis „Panemuniais“ LT kalba 2000 vnt.; 

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. 

 

4. ŠILUTĖS BEI ŠILUTĖS RAJONO TURISTINIŲ IŠTEKLIŲ PRISTATYMAS 

PARODOSE BEI KITUOSE RENGINIUOSE 

 

 Skatinant vietinį ir atvykstamąjį turizmą bei formuojant rajono, kaip patrauklios 

turistinės vietovės įvaizdį, centras dalyvavo 2-jose tarptautinėse turizmo parodose ir Klaipėdos 

jūros šventėje : 
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 Sausio 24 – 26 d. Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda Vilniuje 

„Adventur 2020″ Vilniuje. Tai – aštuntoji tarptautinė turizmo, aktyvaus laisvalaikio ir kelionių paroda 

Lietuvoje, kuri kviečia aplankyti dar nepažintus gimtosios šalies kampelius bei egzotines pasaulio 

šalis. 2020 m. parodos tema buvo sveikatos turizmas „Vitaminas Atostogos“. Šilutės  TIC kartu su 

visais Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrais bendrame Vakarų Lietuvos stende pristatė 

rajono išteklius. Iš viso parodoje dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių iš 20 šalių, apsilankė 29500 

lankytojų. 

 Vasario 1 – 3 d. Tarptautinėje turizmo paroda „Balttour 2020″ Rygoje, Latvija. Tai – 

27-oji populiariausia turizmo paroda Baltijos regione, pristatanti sezono naujienas keliautojams, 

įvairias pramogas lankytojams, skirianti ypatingą dėmesį profesionaliai auditorijai. Šilutės rajonas 

pristatytas bendrame Klaipėdos regiono stende. Iš viso parodoje dalyvavo 860 turizmo įstaigų iš 

įvairių pasaulio šalių, apsilankė daugiau kaip 28 000 lankytojų. 

  Liepos 24 – 26 d. centras dalyvavo Jūros šventėje Klaipėdoje. „Turizmo skvere“ savo 

turistinius išteklius pristatė Klaipėdos regionas bei kiti Lietuvos turizmo informacijos centrai. 

Tarptautinėse parodose pristatomi turizmo ištekliai ir turizmo plėtros galimybės Šilutės 

rajone, nauji turistiniai maršrutai, leidiniai, turizmo paslaugų paketai bei projektai. Parodų metu 

aktyviai bendradarbiaujama su kelionių agentūromis ir turizmo operatoriais, įgyjama naujos patirties. 

Taip pat parodų metu pasisemiama originalių idėjų bei minčių tolimesniam Šilutės rajono turizmo 

įvaizdžio formavimui. Pasibaigus parodoms parsivežama naujų turistinių leidinių, naujų idėjų, 

užmezgami kontaktai su užsienio šalių kelionių agentūromis organizuojančiomis turistinius 

maršrutus po Baltijos šalis. 

 

 

5. PAŽINTINIAI TURAI, KOMUNIKACIJOS KAMPANIJOS, RENGINIAI 

 

 Sausio 3-4 d. Centras suorganizavo 2 dienų pažintinį turą po Šilutės kraštą LRT kartu 

su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatomo 

socialinio projekto “ Draugystė veža” dalyviams, prie kurio prisidėjo ir Šilutės turizmo verslininkai: 

kaimo turizmo sodyba „Rusnės Villa“ ir restoranas „Kitchen Inn“. 

 6 projekto dalyviai (su negalia ir be jos) kartu su LRT kūrybine grupe  lankėsi Durpių 

įmonėje „Klasmann-Deilmann“, Šilutės H.Šojaus dvare, svečiavosi Šilutės  vokiečių bendrijoje 

„HEIDE“, aplankė Rusnės salą, Salos etnokultūros ir informacijos centrą, Nemuno deltos regioninį 

parko lankytojų centrą, Ventės ragą, nakvojo ir vaišinosi bajoriška vakariene kaimo turizmo sodyboje 

„Rusnės Villa“ 

 Laida buvo rodoma per LRT televizijos laidoje „ Labas rytas, Lietuva“ ir reklamuojama 

LRT facebook paskyroje. 

 2020 m. centras dalyvavo dviejuose Klaipėdos regiono komunikacinėse kampanijose : 

 Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrų ( Klaipėda, Klaipėdos r., Palanga, 

Šilutės r., Kretingos r., Skuodo r.) bendra reklamos kampanija „Pažinimo kelias Lietuvos pajūrio 

regione“, kuriuo siūlė turistų atsiminimus apie kiekvieną aplankytą vietą verti į vieną bendrą vėrinį 

bei patiems susikurti savo talismaną – Pažinimo kelio apyrankę. Buvo išleistas lankstinukas ( 2000 

vnt.) “Pažinimo kelias”, pagaminti apyrankių karoliukai. Projektą viešino tinklaraštininkas Orijus, 

vyko pristatymas žiniasklaidai. 

 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ organizuota Klaipėdos regiono vieninga reklamos 

kampanija "GRYNAS TAKAS " jungiant septynios Klaipėdos regiono savivaldybes. Asociacija 

„Klaipėdos regionas“ išgrynino lankytinus objektus Klaipėdos regione, esančius po atviru dangumi 
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ir sujungė juos į naują, 600 kilometrų besidriekiantį „Gryno tako“ žemėlapį. Tikimasi, kad šie objektai 

pritrauks išsiilgusius naujovių, vertinančius ekologiją ir tvarų keliavimą bei norinčius išvengti 

poilsiautojų, vasaros metu besibūriuojančių populiariuose pajūrio objektuose. Kampanijos šūkis – 

„Nenupuššššk“ kvietė Klaipėdos regione pastebėti viską, kas ošia: pušis, jūrą, vėją, susiplanuoti 

atradimų kupiną kelionę, pailsėti gryname ore.  

Birželio 13 d. Centro prisidėjo organizuojant jau penktus metus iš eilės vykstantį 

tradicinį Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetę dviračiais, kuri  buvo dedikuota Šv.  Jokūbo 

keliui, Camino de Santiago, bei Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 30-mečiui. Tradiciškai 

šiuo keliu važiuoja dviračiais Vydūno  ir Švėkšnos gimnazijų mokiniai ir mokytojai, mokinių tėveliai, 

kitų miesto mokyklų mokiniai, suaugę žmonės ne tik iš mūsų rajono, o šiemet pėsčiomis nuo 

Gardamo keliavo Usėnų pagrindinės mokyklos mokiniai. 

Balandžio 29 – gegužės 29 dienomis Šiltės turizmo informacijos centras Facebook 

svetainėje organizavo viktoriną „Ar gerai pažįsti Šilutės kraštą?“. Dalyviai teisingai atsakę į 10 

pateiktų klausimų turėjo galimybę laimėti vieną iš trijų prizų – keramikos dirbinį, vėtrungę-magnetą, 

rankų darbo muilų rinkinį. Visi prizai pagaminti Šilutės turizmo informacijos centro filialo Švėkšnos 

tradicinių amatų centro darbuotojų. 

Rugpjūčio 1 d. centras kartu su Šilutės visuomenės sveikatos centu ir savivaldybe 

organizavo „IKI ėjimo varžybas“ Šilutėje. Eiti užsiregistravusių dalyvių laukė vaizdingas 10,5 

kilometrų maršrutas, kuris ne tik supažindino su kone 30 Šilutės lankytinų objektų, bet ir leido 

pasimėgauti daugybe neeilinių pramogų visai šeimai. Renginys buvo reklamuojamas per televiziją, 

radiją. Buvo sukurtos WALK15 Šilutės trasos programėlės 

 

6. TURISTINIAI MARŠRUTAI 

 

Tradicinių amatų centre Švėkšnoje pradėta organizuoti nauja pažintinė – pramoginė 

ekskursija „Pajauskime Paprūsės istoriją“, kuri sulaukė didelio susidomėjimo. Tai programa skirta 

norintiems pažinti Švėkšnos – rubežiaus tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos istoriją, papročius, 

kultūrą. Programa susideda iš šių pasirenkamųjų dalių: folkloro ansamblio „Dainoriai“ programa, 

žemaitiškų sūrių, medaus ir uogienės degustacija, vyno degustacija, vėtrungės-magneto dažymo, 

keramikos edukacija, ekskursija su gidu po Švėkšnos miestelį. Pirmasis šios paslaugos sezonas 

neišvengė su COVID – 19 susijusių ribojimų, tad iš suplanuotų 8 edukacinių programų, įvyko 3, 

kuriuose dalyvavo 88 asmenys.  

 Centras kartu su Švėkšnos seniūnu ir Švėkšnos parapijos klebonu suženklino per mūsų 

rajoną einantį tarptautinį kultūros Šv .Jokūbo kelio ( Šilutės r. savivaldybė yra Šv. Jokūbo kelio 

savivaldybių asociacijos narė) atkarpą Švėkšna-Gardamas-Ramučiai-Šilutė. Kelias buvo sužymėtas 

Šv. Jokūbo ženklu-geltona kriaukle mėlyname fone, kurias pagamino Tradicinių amatų centro amatų 

veiklos vadybininkas Vytautas Bliūdžius. 

 

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. 

2020 m. Tradicinių amatų centre Švėkšnoje buvo pradėta organizuoti nauja paslauga  - 

edukacinė pramoginė programa „Pažinkime Paprūsės istoriją“. Programa skirta norintiems pažinti 
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Švėkšnos seniūniją – rubežiaus tarp Mažosios Lietuvos ir Didžiosios Lietuvos istoriją, papročius, 

kultūrą. Programa susideda iš šių pasirenkamųjų dalių: folkloro ansamblio „Dainoriai“ programa, 

žemaitiškų sūrių, medaus ir uogienės degustacija, vyno degustacija, vėtrungės-magneto dažymo 

edukacija, keramikos edukacija, ekskursija su gidu po Švėkšnos miestelį. Pirmasis šios paslaugos 

sezonas neišvengė su COVID – 19 susijusių ribojimų, tad iš suplanuotų 8 edukacinių programų, įvyko 

3, kuriuose dalyvavo 88 asmenys.  

Tradicinių amatų centre pradėti gaminti nauji gaminiai: keramikinis dirbinys rėmeliuose 

(vėtrungė ir širdelė), keramikos gaminiai su Vainuto sen., Žvingių sen. Švėkšnos sen., Ž. Naumiesčio 

logotipu; medinis dirbinys rėmeliuose (vėtrungė). 

Amatų centro gaminius užsisakė Šilutės rajono savivaldybė, Vainuto seniūnija, Ž. 

Naumiesčio etnokultūros centras, suvenyrai Žuvienės čempionatui ir privatūs asmenys. 

Amatų centras vykdo 7 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.  

 2018-2019 metų buvo gautas finansavimas 5 edukacijoms: Keramikos studija pradinukams 

ir vyresnių klasių mokiniams, kraičio skrynios marginimas , kvapios žvakės gamyba ir vėtrungės-

magneto dažymo edukacija, o 2020 m. patvirtintos dar 2 naujos edukacijos: „Mažos mozaikos 

istorija“ ir „Popieriaus kelionė“. 

2020 metais Amatų centras suorganizavo 104 edukacijas,  kuriose dalyvavo 789 dalyviai 

(2019 m.-282, dalyvių -2267 ) 11 pav.,  

 Vienkartinės mokamos edukacijos – 21, kuriose dalyvavo 379 dalyviai (2019 m. 125, 

2067 dalyviai); 

o Iš „Kultūros paso“ programos - 5 edukacijos (2019 m.- 93) kuriose dalyvavo 

106 dalyviai; 

 Vienkartinės nemokamos edukacijos – 5 (102 dalyviai); 

 Nuolatinės edukacijos – 73 (49 dalyviai). 

 

11 pav. Švėkšnos tradicinių amatų centre vykusių edukacijų skaičius 2015 – 2020 m. 

  
Šaltinis: TAC informacija 

 

25 13 11

131

282

104

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.
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Edukacinėse programose dalyvavo  ne tik Šilutės rajono moksleiviai, bet ir kitų savivaldybių: 

Raseinių, Plungės, Kauno, Klaipėdos miesto ir rajono. Vėtrungės magneto dažymo edukaciją 

užsisakė šeima, susirinkusi iš viso Lietuvos miestų, turistų grupė iš Raseinių r., darbo kolektyvas iš 

Kauno. 

 Su edukacine programa „Muiliuko gamyba“ dalyvauta 1 šventėje:  Šilutės r. sav. Ž. 

Naumiestyje „Rajoninėje ūkininkų šventėje“. 

2020 metais surengtos 5 nemokamos edukacinės programos: Užgavėnių kaukių gamyba (2), 

„Dovana Lietuvai“, „Laivės malūnėliai“, „Šiaudinių žaisliukų vėrimas“. 

Centre vyksta 3 nuolatinės Keramikos studijos edukacijos: suaugusiems, mokyklinio amžiaus 

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

Nuolatinis dalyvių skaičius suaugusiųjų grupėje 15, moksleivių – 11, vaikų – 23.  

2020 metais Švėkšnos tradicinių amatų centre vykusių edukacijų skaičius lyginant su  2019 

m. sumažėjo daugiau kaip dvigubai. Tai lėmė kelios priežastys – pandeminė situacija Lietuvoje, 

įvestas visuotinis karantinas dėl COVID-19, kuris visiškai apribojo neformalųjį ugdymą. 

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 Spalio 9-10 d. suorganizavo 1 strateginį renginį 

moliūgų - žibintų festivalis „ Mes už šviesą“. Strateginis Švėkšnos seniūnijos renginys „Dvaro 

šventė“, kuri turėjo įvykti liepos 25 d. buvo atšaukta dėl Covid -19 pandemijos.  

 Moliūgų - žibintų festivaliui „ Mes už šviesą“ iš Šilutės sav. biudžeto buvo skirta 3500 Eurų, 

iš Kultūros tarybos projekto gauta papildomai 5000 Eurų. 

Moliūgai-žibintai sužibo visame Švėkšnos miestelyje ir gyventojų kiemuose. Atvirose erdvėse 

visas festivalio dienas lankytojų buvo apie 8000. Kultūros paveldo objektai tapo drobe šviesos ir 

lazerių projekcijomis, naujai suspindėjo Švėkšnos bažnyčia (pastatas nušvito aksominėmis, įvairiais 

raštų motyvais ir abstrakčiomis geometrinėmis formomis) gimnazijos senasis pastatas, parko vartai, 

parko alėjos, visi trys maldos namai ir vila „Genovefa“. 

Moliūgų-žibintų dirbtuvėles pavyko suorganizuoti, tačiau keitėsi jų formatas. Kiekviena 

bendruomenė (Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos, ugdymo centro „Diemedis“, asociacijos „Švėkšniškių 

sambūris“, Švėkšnos lopšelio darželio, bibliotekos)  dirbtuvėles organizavo savo erdvėje, o žibintai 

buvo išdėstyti visame Švėkšnos miestelyje, parke ir koncertinėse erdvėse. 

Festivalio erdvės buvo išplėstos labiau, nei buvo planuota – festivalis persikėlė į Švėkšnos 

parką, Švėkšnos miestelio skverus, gyventojų kiemus, koncertines erdves.  

Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje buvo suorganizuoti 2 profesionalios muzikos 

koncertai – Klaipėdos Bras kvintetas su solistu P. Vyšniausku ir Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Gospel 

choras (vad. K. Žaldokaitė), kurie pritraukė virš 1000 lankytojų, taip ši erdvė buvo atverta 

lankytojams visas festivalio dienas, čia skambėjo vargonų muzika, buvo vedamos ekskursijos 

bažnyčios viduje mažoms grupelėms lankytojų. 

Buvo surengtos 2 ekskursijos po Švėkšnos miestelį ir kultūros paveldo objektus, į šias 

ekskursijas iš anksto užsiregistravo per 100 dalyvių. 

Surengtas grupės „Atika“ kartu su styginiais koncertas Švėkšnos sinagogoje, kuriame dalyvavo 

300 lankytojų. 

Švėkšnos liuteronų bažnyčioje, padedant  liuteronų parapijai, buvo surengtas grupės „Baltos 

varnos“ koncertas, jame dalyvavo 200 dalyvių. 

Šviesų ir lazerių projekcijų erdvės buvo išplėstos, vietoje planuotų 2 erdvių, prasiplėtė į 6 erdves 

– Švėkšnos bažnyčia, Švėkšnos sinagoga, parko vartai, gimnazija, vila „Genovefa“, didžioji parko 
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alėja. Į festivalio „Mes už šviesą“ organizavimą buvo įtrauktos 15 Šilutės r. sav. ugdymo įstaigų ir 

bendruomenių. 

2020 metais Švėkšnos tradicinių amatų centras organizavo 13 kultūrinių renginių, surengė 5 

parodas, kaip partneriai dalyvavo 1 renginyje. Renginiuose dalyvavo apie 9616 dalyvių. 

 

 

2020m. Švėkšnos tradicinių amatų centro renginiai: 

1. Padėkos vakaras  

2. Pilietinė iniciatyva „Mes žinome, kodėl esame laisvi“ 

3. Renginys „Švenčiame su Lietuva“ 

4. Užgavėnės „Sotaus ir riebaus maisto festivalis“ 

5. Renginys „Kovo 11-osios minėjimas“ 

6. Akcija/renginys  „Mes vaikai“ 

Tradicinių amatų centras Švėkšnoje šią dieną nustebino mažuosius Švėkšnos lopšelio-

darželio vaikučius. Į jų kiemą su smagia muzika atskubėjo pašėlusi Kakė Makė ir jos draugas 

Netvarkos nykštukas. Išdykaudami kartu su vaikais linksmieji personažai mokėsi šokti „Vasaros 

šokį“, pūtė didžiulius muilo burbulus, leido į orą spalvotus fejerverkus. O renginio pabaigoje visus 

mažuosius draugus apdovanojo muilo burbulais ir surengė muilo burbulų lietų. 

7. Akcija/renginys „Ačiū, Lietuva“ 

Tradicinių amatų centras Švėkšnoje prisijungė prie akcijos „Ačiū, Lietuva!“, skirtos 

padėkoti visiems Lietuvos žmonėms už sėkmingai nugalėtą pirmąją COVID-19 bangą ir pakviesti 

išlaikyti susitelkimą bei viltį, kad ryžtingai įveiktume visus dar likusius sunkumus. Akcijos 

iniciatorius -COVID-19 Visuomenės informavimo grupė. 

8. Renginys „Vilties laiškai – Laisvei“ 

Renginio metu teatralizuotomis miniatiūromis buvo perteiktos tremtyje rašiusių ir 

išgyvenusių žmonių mintys, skaitomi jų eilėraščiai. Skaitovai pasirinkti neatsitiktinai, jie atstovavo 

tam tikras žmonių grupes, atskleidžiančias, kokie įvairūs, tiek amžiumi, tiek socialine padėtimi buvo 

tremtiniai – būsimasis mokinukas (Rapolas Binkulis), gimnazistas (Tomas Chockevičius), mokytoja 

(Ona Janušauskienė), kunigas (vikaras Antanas Putramentas), rašytojas (Alfonsas Šeputis), žmona, 

mama, mylimoji (Virginija Rukšnaitienė). Skambėjo ir tremtinių dainos, kurias atliko Inkaklių 

folkloro ansamblis „Dainoriai“ (vad. V. Rukšnaitienė). 

9. Renginys „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ 

Pakilią nuotaiką palaikė vietos kolektyvai – Inkaklių folkloro ansamblis „Dainoriai“ (vad. 

Virginija Rukšnaitienė) ir šokių kolektyvas „Šalna“ (vad. Asta Sapetkienė), kurie dovanojo dainas ir 

šokius: energingieji šokėjai kvietė šokiui susirinkusiuosius, gera nuotaika netruko pasklisti skvere 

prie Švėkšnos bažnyčios. Neapsieita ir be švėkšniškių tradicijos – Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dieną pasveikinti atėjusius Mindaugus 

10. Strateginis renginys „Mes už šviesą“ 

11. Kalėdų senelio paštas 

Švėkšnoje veikė Kalėdinis paštas. Visi vaikai galėjo rašyti laiškus Kalėdų seneliui, jų buvo 

gauta virš 70, ir į visus buvo atsakyta dar iki Šv. Kalėdų. Laiške nuo Kalėdų senelio vaikas rado ne 

tik jam asmeniškai adresuotą laišką su pamokančia istorija, gero vaiko sertifikatą, bet ir saldžią 

dovanėlę. 

12. Bendruomeninė iniciatyva „Kalėdų miestelis“ 

Visa miestelio bendruomenė prisidėjo puošiant miestelio erdves Kalėdoms.  
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13. Eglutės įžiebimas (virtualus Kalėdų senelio sveikinimas) Visus švėkšniškius virtualiai 

sveikino Kalėdų senelis, buvo sukurtas video sveikinimas, kuris platinamas Facebook socialiniame 

tinkle. 

2020 m. Centro filialo Tradicinių amatų centro darbuotojai suteikė turizmo informacijos 1244 

turistams (2019 metai - 1244). Iš jų - 1209 turistai iš Lietuvos, 35 – turistai iš užsienio šalių. 23 turistai 

iš Latvijos, 6 iš Vokietijos, 4 iš Estijos, 2 iš Olandijos. Turistai iš Lietuvos daugiausia domėjosi 

„Surink Lietuvą“ magnetais, detalesnės informacijos apie Pamario kraštą, Panemunę, aktualu buvo ir 

maitinimo paslaugomis, užsienio turistai teiravosi pinigų išgryninimo galimybių, išsamesnės 

informacijos apie lankytinus objektus Švėkšnoje ir jos apylinkėse, maitinimo įstaigas. 2020 metais 

buvo surengta 1 ekskursija. 

 

VII. ŠILUTĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO KURUOJAMŲ MĖGĖJŲ 

MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA 

 

Šilutės turizmo informacijos centras kuruoja 4 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 6 

privalomi bei 6 papildomi pasirodymai. Kolektyvas gavo finansavimą iš Kultūros plėtros ir paveldo 

puoselėjimo programos - 2200 Eur ir papildomus 1300 Eur kolektyvo tautiniams rūbams atnaujinti, 

kolektyvas taip pat užsidirbo 306 Eur papildomai, dalyvaudami edukacinėje programoje „Pajauskime 

Paprūsės istoriją“. 

Suaugusių žmonių šokių kolektyvas „Šalna“ (A kategorija). Paruošta 1 programa. Paruošti 7 

privalomi bei 1 papildomi pasirodymai. Kolektyvas gavo finansavimą iš Kultūros plėtros ir paveldo 

puoselėjimo programos - 2950 Eur. 

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

bei 9 papildomi pasirodymai. Kolektyvas gavo finansavimą iš Kultūros plėtros ir paveldo 

puoselėjimo programos -970 Eur. 

Dramos mėgėjų kolektyvas „Švėkšniškių sambūris“ (C kategorija). Parošta 1 programa. 

Paruošti 3 iš 4 privalomų pasirodymų, nesurengta nei vieno papildomo pasirodymo. Kolektyvas gavo 

finansavimą iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos -500 Eur. 250 Eur buvo grąžinta 

atgal į biudžetą, nes kolektyvas nevykdė II-į 2020 m. pusmetį veiklos – neorganizavo repeticijų ir 

nedalyvavo renginiuose su paruošta programa.  

Kolektyvai savo naujas programas pristatė bendruomenėms, pagal projektuose numatytus 

veiklos planus. 

 

VIII. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

Centras aktyviai dalyvavo  Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

projektuose. Šešiuose  projektuose buvo pareiškėjas, iš kurių 3 gautas finansavimas už 52264,90  ir 

viename partneris.  

1 lent. Dalyvavimas projektuose ir gautas finansavimas. 

Eil.

Nr. 

Projekto, paraiškos 

pavadinimas 

Gautų lėšų šaltiniai Prašoma suma 

Eur 

Gautas 

finansavimas 

Eur 
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1 Moliūgų – žibintų 

festivalis „Mes už 

šviesą“ 

Kultūros taryba: 

Kultūros rėmimo 

lėšomis finansuojama 

programa 

7 100,00 5000 

2 Virtualus turas 

„Mažosios ir Didžiosios 

Lietuvos kultūros 

paveldo paslaptys“ 

Kultūros taryba: 

Kultūros ir meno 

organizacijų naujų 

produktų ir paslaugų 

kūrimas 2020-2024 

16 000,00 Negautas 

3 Istorinės atminties ir (ar) 

su Lietuvos įvaizdžiu 

susijęs projektas – Kitos 

istorinę atmintį 

puoselėjančios  iniciatyv

os. 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 

kanceliarija 

 

8 000,00 Negautas 

4 Šilutės miesto 

ekonomiškai neaktyvių 

gyventojų užimtumo 

didinimas siekiant 

pagerinti įsidarbinimo 

galimybes. 

ES struktūrinių fondų 

ir Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos skirtos 

per Šilutės miesto 

VVG “Pamario 

kraštas” 

13 390,90  

 

13390,90  

 

5 Socialinis dialogas: 

partnerystė gyvensenos 

kokybei 

ES struktūrinių fondų 

ir Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos skirtos 

per Šilutės miesto 

VVG “Pamario 

kraštas” 

33 874,00 33 874 

6 Švėkšnos miestelio 

senosios manufaktūros 

dirbtuvės 

finansuoti iš 2014–

2020 m. Europos 

ekonominės erdvės ir  

Norvegijos finansinių 

mechanizmų Kultūros 

prieinamumo 

plėtojimas ir 

kultūrinio švietimo 

stiprinimas 

111 413,41 

 

Negauta 

 Kultūros paso 

paslaugoms gauti 

   

1 „Mažos mozaikos 

istorija“  

LR Kultūros 

ministerijai  

5 Eur/asm. 5 Eur/asm. 

2  „Popieriaus kelionė“ LR Kultūros 

ministerijai  

4 Eur/asm. 4 Eur/asm. 

3 „ Kvapaus muilo 

gamyba“ 

LR Kultūros 

ministerijai 

5 Eur/asm negauta 

 Partneriai 

1 "Discover the watermill - 

a forgotten heritage near 

the river" „Atraskite 

vandens malūnus - 

2014–2020 m. 

Lietuvos ir Rusijos 

bendradarbiavimo per 

sieną programa 

45 367,00 Negauta 
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užmirštą paveldą šalia 

upės“ 

 Teikėjas  Kauno 

miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegija 

Partneriai: Šilutės TIC 

ir Kaliningrado I 

Kanto universitetas ( 

Rusijos fed.) 

 

Lietuvos kultūros tarybai buvo pateikta paraiška ir gautas Kultūros rėmimo fondo lėšomis 

finansavimas (5000 Eur), projektui  „Moliūgų – žibintų festivalis „Mes už šviesą“, dalį finansavimo 

(3500 Eur) skyrė Šilutė rajono savivaldybė. Festivalis įvyko spalio 9-10 d. Švėkšnoje. Projekto metu 

įvykdytos šios veiklos: surengtos 4 koncertinės programos, dvi ekskursijos po Švėkšnos miestelį, 

įgyvendintos šviesų instaliacijos Švėkšnos miestelyje.  

Šilutės miesto VVG “Pamario kraštas” buvo pateiktos dvi paraiškos ir gautas ES struktūrinių 

fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis   finansavimas projektams “Šilutės miesto 

ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes“ 

Nr. 08/.6.1-ESFA-T-927-01-0263  ir „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“ Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0476 

 Projektas “Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant 

pagerinti įsidarbinimo galimybes“  pradėtas įgyvendinti 2020 m. birželio mėnesį ir  veiklos baigsis 

2021 m. birželio 15 d. Projekto metu 8 asmenys, rengiami tapti  kvalifikacinius reikalavimus 

atitinkančiais gidais, kurie galės teikti gido paslaugas Šilutės rajono lankytinuose objektuose ir 

siekiama juos įtraukti į darbo rinką.  

Projekto „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“ sutartis pasirašyta 2020 m. 

lapkričio 26 d. Projekto veiklų trukmė 23 mėnesiai ir įgyvendinamos bus  iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Projektas skirtas integruoti  grįžusius iš emigracijos kraštiečius, imigrantus (tame tarpe ir pabėgėlius) 

į pilnavertį visuomeninį gyvenimą, sudaryti galimybę užmegzti glaudesnius ryšius su Šilutės miesto 

gyventojais, įsijungti į Šilutės miesto NVO veiklą ir susipažinti su verslo veiklos galimybėmis  Šilutės 

mieste. Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami socialinę integraciją gerinantys renginiai, 

lietuvių kalbos mokymai imigrantams, kuriama bendradarbiavimo platforma.  Numatoma įtraukti 13 

dalyvių. Projektas įgyvendinamas su partneriais - Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios 

vietos veiklos grupėmis: Asociacija „Lamatos žemė“, Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ ir 

Šilutės žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas" . 

Kultūros ministerijai buvo pateiktos 3 paraiškos 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 patvirtintos ir gautas finansavimas abejoms Tradicinių amatų centro Švėkšnoje 

edukacijoms: „Mažos mozaikos istorija“ bei „Popieriaus kelionė“. 2018 – 2019 metais taip pat gautas 

finansavimas „Kvapios žvakės gamyba“, „Keramikos studija“, „Kraičio skrynios marginimas“, 

„Vėtrungės –mageneto dažymas“ edukacijoms. 

Centras kartu su Kaliningrado I. Kanto universitetu dalyvavo partnerio teisėmis ( 

Rusijos fed.) Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos rengtame 2014–2020 m. Lietuvos ir 

Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Discover the watermill – a forgotten 

heritage near the river " ( „Atraskite vandens malūnus - užmirštą paveldą šalia upės“). Finansavimas 

šiam projektui negautas. 
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Centras partnerio teisėmis kartu su Šilutės rajono savivaldybės toliau įgyvendina 

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 sukurtas naujas internetinis puslapis 

www.pauksciukelias.lt.  Šis puslapis skirtas registruoti Lietuvoje gyvenančius ir migruojančius 

paukščius ir taip sukurti virtualią enciklopediją – paukščių knygą. Informaciją svetainėje galės 

papildyti ir internetinio puslapio lankytojai. Projekto metu taip pat sukurtas interaktyvus orientacinis 

žaidimas skirtas mobiliesiems įrenginiams. 

Centras  kartu su 24 partneriais iš Klaipėdos, Tauragės, Neringos, Pagėgių, Šilutės ir Jurbarko 

savivaldybių toliau bendradarbiauja Šilutės kultūros ir pramogų centro nuo 2013 m. inicijuotame 

projekte „Vėtrungių kelias“, kurio tikslas supažindinti keliautojus su unikaliomis vandens kultūrą 

populiarinančiomis tradicijomis ir papročiais, skleisti žinią bei istoriją apie Mažosios Lietuvos krašto 

simbolį – vėtrungę . 

 Toliau vykdomas nuo 2018 m. pradėtas bendras Lietuvos turizmo centrų projektas „Surink 

Lietuvą“, kuris apjungia 60 Lietuvos savivaldybių. Jo tikslas paskatinti žmones ne tik keliauti po savo 

kraštą, tačiau ir pažinti kiekvieną jo lopinėlį bei kiekviename aplankytame krašte gausi įsigyti būtent 

to krašto formos magnetuką. Surinkus visas 60 dalių – sujungti jas į vieną visumą – Lietuvos 

žemėlapį. 

 

IX. FINANSAVIMAS 

 

2020 m. Šilutės rajono savivaldybė Šilutės turizmo informacijos centrui savarankiškoms 

funkcijoms atlikti skirta 96 455 Eurų, specialiosioms programos funkcijoms 20 614 eurų. Darbo 

užmokesčiui (neatskaičius mokesčių) skirta 88 970 Eurų. Išsamesnė informacija apie Centro 

finansavimą pateikiama 2 lentelėje. 

2 lent. Finansavimas 2019-2020 m. 

Išlaidų pavadinimas Kasinės išlaidos Eur 

2019 m. 2020 m Skirtumas -/+ 

Steigėjo tiksliniai asignavimai    

I. Turizmo veiklos užtikrinimas ir plėtra 100 070 96 455 -3615 

Darbo užmokestis ir soc. draudimas 92 540 88 970 -3570 

Ryšių paslaugos 1 100 1544 +444 

Transporto išlaidos 700 700 - 

Komandiruotės 100 68 -32 

Kvalifikacijos tobulinimas - 90 +90 

Komunalinės paslaugos 3 300 2810 -490 

Informacinių tech. išlaidos  150 36 -114 

Kitos išlaidos ( apsauga, draudimas, 

kanceliarinės prekės, valymo, ūkinės ir kt. 

priemonės 

2 180 2039 -141 

Darbdavio socialinę parama  198 - 

Ilgalaikiam turtui įsigyti  - - - 

http://www.pauksciukelias.lt/
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II. Turizmo veiklos skatinimui skirtų renginių 

Šilutės TIC ir Tradicinių amatų centrui 

Švėkšnoje 

0 0 0 

III. Šilutės r. turizmo išteklių pristatymas 

parodose, verslo misijose. 

3 900 3 250 -600 

IV. Parengti ir leisti leidinius turistams apie 

Šilutės r. 

0 0 0 

V. Lėšos iš kultūrinės veiklos programos    

Mėgėjų meno kolektyvai 6006 7670 +1664 

Lėšos strateginiams renginiams iš biudžeto 5000 3500 -1500 

VI. Pajamos už kitas paslaugas(Centro 

specialiosios lėšos) 

22 000 20641 -1359 

Darbo užmokestis ir soc. draudimas 3 856 5 075 +1219 

Ryšių paslaugos 480 120 -360 

Medicininių paslaugų iš. 47   

Transporto išlaidos  1000 600 -400 

Komandiruotės 451 0 -451 

Kvalifikacijos kėlimas 847 0 -847 

Komunalinės paslaugos 720 1222 +520 

Informacinės technologijos  100 +100 

Kitos išlaidos ( renginiams, medžiagoms 

gaminiams, edukacijoms ir kt.) 

13 202 13 372 +170 

Programinė ir. licencijų įsigijimas 0 152 +152 

Ilgalaikio turto įsigijimas 1397 0  

 

 

Centras  dalyvaudamas ES struktūrinių fondų, Lietuvos kultūros tarybos, Kultūros ministerijos 

konkursuose sulaukė finansavimo. Finansavimo šaltiniai nurodomi ir gautas finansavimas 

pateikiamas 3 lentelėje. 

 

3 lent. Kiti finansavimo šaltiniai 

Eil.Nr. Projekto pavadinimas Gautų lėšų šaltiniai Skirtas 

finansavi

mas 

Eur 

1 Moliūgų – žibintų festivalis 

„Mes už šviesą“ 

Kultūros tarybos Kultūros 

rėmimo lėšomis finansuojama 

programa 

 

5 000,00 

2 Šilutės miesto ekonomiškai 

neaktyvių gyventojų užimtumo 

didinimas siekiant pagerinti 

įsidarbinimo galimybes. 

ES struktūrinių fondų ir 

Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos skirtos per 

Šilutės miesto VVG “Pamario 

kraštas” 

13 390,90  

 

3 Socialinis dialogas: partnerystė 

gyvensenos kokybei 

ES struktūrinių fondų ir 

Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos skirtos per 

Šilutės miesto VVG “Pamario 

kraštas” 

33 874,00 

Viso: 52 264,90 

 Kultūros paso paslaugoms gauti 



20 
 

1 Edukacija „Mažos mozaikos 

istorija“  

LR Kultūros ministerija 5 Eur/asm. 

2 Edukacija „Popieriaus kelionė“ LR Kultūros ministerija 4 Eur/asm. 

 

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.).  

2020 m. centras surinko specialiųjų lėšų - 19 309 Eur. (2019 m.-22608 Eur). Į šią sumą įeina 

ir gautos lėšos už parduotus turizmo paslaugų paketus 6942,10 Eur., iš jų  Centras gavo pelno ( 10% 

antkainis, edukacijos) -1141,50 Eur. Faktiškai centro 2020 m. uždirbtos pajamos 13 508,40 Eur. (12 

pav.) 

12 pav. Centro specialiosios lėšos 2015 – 2020 m. 

 
Šaltinis: TIC informacija 

 

2020 m. centras surinko specialiųjų lėšų - 19 309 Eur. (2019 m.-22608 Eur). Į šią sumą įeina 

ir gautos lėšos už parduotus turizmo paslaugų paketus 6942,10 Eur., iš jų  Centras gavo pelno ( 10% 

antkainis, edukacijos) -1141,50 Eur. Faktiškai centro 2020 m. uždirbtos pajamos 13 508,40 Eur 

2020 m. centras pardavė 11 turizmo paslaugų paketų“ Pamario žuvėjų giliukai“ (8 pak.) ir 

„Pajauskime Paprūsės istoriją“ (3pak.) už 6942,10 Eur., iš jų  Centras gavo pelno ( 10% antkainis, 

edukacijos) -1141,50 Eur. Paslaugų paketų buvo užsakyta daugiau, bet dėl vasarą vėl pradėjusios 

blogėti pandemijos COVID 19 situacijos, 5 užsakymai programai „ Pajauskime paprūsės istoriją“ 

buvo atšaukti. 

Už Amatų centro pravestas  edukacines programas gauta 5415 Eur., net 7 842 Eur mažiau 

lyginant su 2019 m. (13 257 Eur) Tai atsitiko dėl Lietuvoje įvesto visuotino karantino dėl COVID-

19, kuris visiškai apribojo neformalųjį ugdymą. 

 Už amatų centro pagamintus gaminius  gauta 4142,10 Eur (2019 m. 3648 Eur). Kiti 

uždirbamų pajamų šaltiniai buvo: prekyba knygomis, leidiniais, suvenyrais, patalpų nuoma. 

Uždirbtos lėšos naudojamos darbuotojų priemokoms (5075 Eur.), administracinės išlaidoms 

( ryšių , komunalinių, transporto išlaikymui ,) prekėms edukacijoms, medžiagoms gaminių gamybai, 

renginių organizavimui, dalyvavimui parodose, infoturams, turto draudimas, nario mokesčiui ir kt. 

3187

9877

3225

11237

22608

13508

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Eu
ra
i

Metai
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VIII. CENTRO DARBUOTOJŲ SKAIČIUS. 

 

Nuo 2017 m. lapkričio 28 d. Šilutės turizmo informacijos centro direktorės pareigas eina Rasa 

Grygelienė. 

2020 m. pabaigoje įstaigoje dirbo 8 darbuotojai (5,75 etatai): direktorius – 1 etatas; turizmo 

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

projekto „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“ internetinės svetainės administratorius 

– 0,25 etato. Tradicinių amatų centre dirbo kultūrinės veiklos vadybininkas – 1 etatas, amatų veiklos 

vadybininkai – 0,5 bei 0,75 etato.  

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

administravimas pavestas Šilutės rajono savivaldybės centralizuotos buhalterijos poskyriui.  

 

IX. DARBUOTOJU MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

Centre suformuotas stabilus kvalifikuotų, turinčių aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį 

išsilavinimą, darbuotojų kolektyvas. 2020 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 centro darbuotojai  dalyvavo seminare „Tvaraus turizmo veidrodis“, 

LTIC asociacijos organizuotose Lietuvos turizmo informacijos centrų mokymuose, “Centralizuotų 

viešųjų  pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra” 

mokymuose. 

Filialo Švėkšnoje Tradicinių amatų centro darbuotojai dalyvavo seminaruose:  

 „Pažangus kaimas“ 

 „Nematerialaus kultūros paveldo vertybės – kaip jas atrasti, išsaugoti, parodyti“; 

 „Mokinių, turinčių elgesio ir emocinių sutrikimų ugdymas (teorinė, praktinė darbo patirtis)“; 

 „Kultūros kelio projekto „Vėtrungių kelias“, kaip kultūrinių paslaugų komplekso, pardavimo 

strategija ir taktika“;  

 „Nematerialiojo kultūros paveldo vertybių sąvadas“;  

 „Senosios ir tradicinės amatininkystės populiarinimas ir integravimas į kultūros paveldo 

švietimo sritį“; 

 „Kultūros keliai: bendradarbiavimo projektas kūrybingam kultūros paveldo interpretavimui“; 

Kituose renginiuose: 

 Projekto mokymuose „Naujovių įtaka bendruomenių kultūros paslaugų kokybei: būdai ir 

galimybės“; 

 Informaciniame renginyje „Tautinis paveldas – žemaičių ir tautodailės metų sandūroje“; 

Centro direktorė dalyvavo asociacijos „Pamario turizmo klasterio bei Lietuvos turizmo 

informacijos centrų asociacijos susirinkimuose, tarptautinio pėsčiųjų maršruto susitikime Nemuno 

Deltos regioninio parko direkcijoje, Šiaulių krašto turizmo forume.  

Centro direktorė atnaujino anglų kabos žinias: 2019 m. baigė anglų kalbos A2 ( pradedančiųjų) 

lygio kursus, o 2020 m. baigė anglų kalbos B1 ( pažengusiųjų) lygio kursus. Dalyvavo seminaruose 

ir mokymuose:  

 „Tvaraus turizmo veidrodis“; 

 „Pažangus kaimas‘ 
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 „Kultūros kelio projekto „Vėtrungių kelias“, kaip kultūrinių paslaugų komplekso, pardavimo 

strategija ir taktika“; 

 „Dizaino mąstysenos metodas: kaip kurti inovacijas“ 

 

 

 

Direktorė     Rasa Grygelienė 


